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Møtebehandling
Revisjonssjefen la frem årsrapport og regnskap 2018. Det ble også gitt en orientering
om nye kontorlokaler for kommunerevisjonen.
Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Årsrapport og regnskap 2018 for kommunerevisjonen tas til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret
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ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2018 FOR KOMMUNEREVISJONEN
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Årsrapport og regnskap 2018 for kommunerevisjonen tas til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret
Vedlegg:
1. Årsrapport og regnskap revisjonen 2018
2. Regnskap 2018 Kommunerevisjonen
3. Uavhengig uttalelse ved forenklet revisorkontroll

Saksframstilling:
I denne saken redegjør kommunerevisjonen for hvordan revisjonen har prestert i
forhold til de rammer og mål som ble satt for 2018. Som det fremgår av årsrapporten,
vedlegg 1 til saken, kan kommunerevisjonen vise til gode resultater:
• Regnskapet viser et mindreforbruk i 2018 på 290.765 kroner.
• Alle de 62 resultatmålene i virksomhetsplanen for 2018 ble gjennomført.
Kun ett mål er ikke nådd; kontrollutvalget fikk ikke alle sakene fremlagt til
fastsatt møte.
• Av 56 resultatmål med frist, ble 5 forsinket. Ett av disse var frist til
kontrollutvalget, resten var interne frister for revisjonen.
• Revisjonen hadde i 2018 et sykefravær på 2,7 % som er godt innenfor
målet på 5%. Samlet sykefravær i kommunen var 7,5 % i 2017.
For øvrig har kontrollutvalget behandlet 4 forvaltningsrevisjoner som er videresendt til
kommunestyret. Kommunestyrets vedtak blir i stor grad fulgt opp av rådmannen, og
kontrollutvalget behandler årlig en sak fra revisjonen om rådmannens oppfølging av
de enkelte rapportene.
Kommunestyret vedtok 20.06.2018 å konkurranseutsette regnskapsrevisjonen fra
01.06.2019. Forvaltningsrevisjon vil bli oppretthold som tidligere og fortsetter med tre
ansatte fra nevnte dato i 2019.
Regnskapsrevisjon har i 2018 avgitt alle beretninger og uttalelser innen frist gitt i lov
eller frist satt av tilskuddsgiver, totalt 116 beretninger og uttalelser. Kontrollutvalget
har også behandlet rapport om Selvkosttjenester byggesak og plansaker samt
rapport om Startlån og tilskudd til etablering. Sistnevnte er oversendt kommunestyret,
som oversendte rapporten til hovedutvalg bistand og omsorg.
Samarbeidsavtalen om forvaltningsrevisjon med Rogaland Revisjon IKS som ble
inngått i 2016, er videreført i 2019. Det arbeides med å utvide samarbeidet til flere
revisjonsenheter dels i nærområdet og dels de som reviderer andre storkommuner.
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